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Vi på bladet

Der kommer et tidspunkt i
den uge, det tager at frembringe et Bryggeblad, hvor
redaktøren/-e skal overveje, hvilke af ugens historier som gør sig fortjent til
at blive placeret på forsiden. I de fleste situationer
er det ikke så svært at
afgøre. Mange gange er det
solstrålehistorier, som vi
har lyst til at delagtiggøre
læserne i. Og så er der de
andre historier, hvor man
ryster på hovedet og
undrer sig over virkeligheden og de uhyrligheder,
den bringer.
Som f.eks. forsidehistorien i forrige nummer, som
blotlagde det kommunale
smøleri i forbindelse med

flytningen af vuggestuen
til Moskégrunden. I et
sådant tilfælde er der
ingen tvivl om placeringen
på forsiden og beslutningen tages i al fordragelighed på bladet.
I dette nummer har
uhyrlighederne og solstrålerne imidlertid måttet
vige. Ekkoet hang længe i
luften i redaktionslokalet,
da meddelelsen »tikkede
ind« og redaktøren højlydt
reagerede med ryd forsiden!
Historien er fra vores
egen verden, men er ligeså
væsentlig og vidtrækkende, som mange andre.
Bryggebladets annoncesælger har valgt at stoppe,
mens legen er god. Og da
bladet ene og alene hænger
økonomisk sammen med

indtægten fra annoncerne,
så er vores eksistens truet.
For et år siden var den
også gal! Her kundgjorde
den tidligere redaktion, at
der var behov for et generationsskifte på bladet.
Heldigvis var der friske
kræfter i lokalområdet,
som havde lyst og tid til at
tage over. Heriblandt vores
nu
fratrædende
»annoncemand« Charlie.
Bladet kan i en periode
leve med et færre antal redaktionsmedlemmer. Situationen er i øjeblikket den,
at der stadig står tomme
stole rundt om redaktionsbordet, som meget gerne
må besættes. Men vi har
faktisk snart i en længere
periode ikke haft problemer med at fylde bladet ud

med stof. Og æren for den
behagelige oplevelse skal
I, kære læsere for en stor
dels vedkommende have.
Lysten til at give sin mening til kende i bladets
spalter er steget i den senere periode og vidner om,
at demokratiske processer
kan foregå på flere fronter.
Men det er ikke dét, det
handler om her. Nu og hér
handler det om hurtigst
muligt at finde en afløser
for Charlie. Uden annoncer, ingen indtægt og uden
indtægt, intet lokalblad.
Med risiko for at blive
beskyldt for selvovervurdering, vover vi alligevel
pelsen med udtalelsen om,
at Bryggen vil være ringere stillet uden lokalblad.
Find selv på argumenter –

Bopælspligt
Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede på
et ordinært møde i sidste
uge, at det skal skrives ind
i alle lokalplaner, at der er
pligt til at bo i de københavnske boliger hele året.
En såkaldt bopælspligt.
Det var Enhedslisten
der havde genfremsat et
forslag herom, som tidligere er blevet stemt ned to
gange. Men denne gang fik
det lille venstrefløjsparti
støtte fra Socialdemokratiet.
De nye regler betyder, at
man bl.a.undgår at lukrative lejligheder købes af
velhavnde
udlændinge
eller udlandsdanskere, der
kun opholder sig i Danmark en del af året ñ og
uden at betale skat.
Overborgmester Jens
Kramer Mikkelsen siger
om beslutningen, der
blandt andet får betydning
for opførelsen af 550 lejemål på Islands Brygge:
– Det er stærkt provokerende, at man kan læse
avisannoncer for kommende byggerier i København
uden bopælspligt. Skatten
er ikke noget, man kan
vælge til eller fra. Hvis
man vil udnytte byens tilbud, må man også betale
for dem. Det er det princip
vi nu indskærper.
Borgerrepræsentationens højrefløj med Venstres Søren Pind i spidsen
stemte imod ñ og udtrykker forundring over, at
Socialdemokratiet
har
stemt for forslaget.
mla

eller modargumenter! Dét,
vi har brug for, er én eller
flere personer, som har lyst
og tid til at servicere vores
annoncepartnere
samt
ikke mindst at indgå i det
berigende fællesskab, det
er at udgive et lokalblad.
Er du interesseret i at
høre nærmere om rollen
som »annonce-haj«, er du
meget velkommen til at
kontakte os på tlf. 32 96 28
15 eller 32 95 75 35. Læs
også samtalen med Charlie på side 4.
Og så vil det være en
fryd, hvis vi under det redaktionelle arbejde med
det kommende nummer
kan råbe: »Ryd forsiden og
skriv, at bladet har fået
ny/-e medarbejdere«.
jb

Signe Bang fra Styringsgruppen fremlægger på
original vis sine synspunkter på medboerhussagen,
herunder Bryggebladets
dækning af den.

SIDE 11

Natur på
retur
Byen skifter fra grøn til
grå selv om træerne springer ud.

SIDE 7

På billedet ses udgravning til en af medborgerhusets fløje, men jorden
har vist sig så forurenet,
at en større oprensning
er nødvendig. Det koster
penge – og de skal med
al sandsynlighed tages
fra de allerede bevilgede
22 mio. kroner.

Grøn Guide Jetje Fink er
kommet godt fra start og
fortæller om de første
måneders erfaringer.

SIDE 6

Debat der
batter
SIDE 2, 9, 11

Tomme eller færre kvadratmetre?
Det kommende medborgerhus vil formodentlig mangle inventar i
selskabsfløjen, når det indvies.
Den stormomsuste afløser
for Gimle er endnu engang
i medierne, da det har vist
sig, at jorden under det
kommende medborgerhus
på havnefronten er så forurenet, at man har måttet
bruge halvanden mio. kroner på en oprensning af
grunden.
Til trods for at der tidligere er taget prøver af
jordbunden, viste der sig i
praksis at være langt mere
forurening end prøverne
viste.
Kultur- og Fritidsudvalget under Københavns

Kommune med kulturborgmester Hans Thustrup
Hansen i front insisterer
på, at medborgerhuset
skal opføres inden for de
bevilgede 22 mio. kroner.
Det kommer formodentligt
til at betyde, at der ikke vil
komme noget ud af at søge
penge til oprensingen. De
penge skal i stedet tages
fra de budgetterede 22
mio. kroner.
For at få regnestykket til
at gå op og pengene til at
slå til, har man derfor
skullet vælge mellem et af
to onder: vil man have

færre kvadratmetre eller
skal nogle af de snarligt
opførte kvadratmetre ikke
færdigapteres? Manglende
færdigaptering vil sige
manglende inventar eller
sagt med andre ord tomme
kvadratmetre. I sagen om
det kommende medborgerhus vil det med al sandsynlighed blive selskabsfløjen,
som skal stå tom, indtil der
engang bliver penge til at
købe lamper, borde, stole og
anden indmad.
Man har valgt det sidste
alternativ, hvilket ifølge
lokalrådsformand Jørgen

Thyregod er det mindst
ringe. Jørgen Thyregod
udtaler således til Bryggebladet, at det kommende
medborgerhus for alt i verden ikke må blive mindre.
– Bliver der snuppet flere kvadratmetre, får vi
dem jo aldrig igen. Når
først huset står der, så står
det der, og så udvides det
ikke, siger Jørgen Thyregod og fortsætter: – Så hellere have nogle tomme
kvadratmetre, som forhåbentligt hurtigt bliver
fyldt ud med det nødvendige inventar.
sv

Sidste stævne
Fodboldklubben Hekla har
afholdt sit sidste stævne
på Hekla Park. For fremtiden inviterer den lokale
klub til kamp på nye baner
på Lossepladsvej.
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Bopæls- og andepligt
Tredje gang blev lykkens gang.
I hvert fald for Enhedslisten og andre tilhængere
af, at der indføres bopælspligt på boliger i København. Overborgmesterens Socialdemokrati stemte
anderledes i sidste uge, i forhold til de to første gange Enhedslisten fremsatte forslag om bopælspligt, og
så var der stemmer nok.
Bopælspligten skal skrives ind i samtlige lokalplaner og får således også betydning for de nye, dyre lejligheder, der bliver opført langs havnen på Islands
Brygge. Og bygherrerne har da også sammen med
bl.a. Venstres borgmester Søren Pind udtrykt skepsis over
for de nye regler.
Men herfra skal det hilses velkomment, at politikerne endelig har mandet sig op til at sætte en stopper for, at folk med rigtigt mange penge kan bruge
udmærkede lejligheder som fritidshuse – og samtidig kan udnytte de tilbud København har at give, og
bagefter flyve hjem uden at have lagt så meget som
en skattekrone.
et er både ret og rimeligt at der gives dispensaD
tion i forbindelse med kortvarige studie- og
forskningsophold mv. Og man skal i det hele taget
lade være med kun at fokusere på de skattekroner,
der kommer eller ikke kommer i kassen under overborgmesterens fødder.
Man kan for eksempel håbe, at politikernes beslutning kan lægge pres på bygherrerne, så disse får lyst
til at opføre bolig som folk med en mere gennemsnitlig eller ligefrem undergennemsnitlig indkomst
kan få råd til at bo i.
I den forbindelse er der ingen grund til at ynke de
bygherrer, der har beklaget den kommunale stramning. De skal såmænd nok tjene penge alligevel.
Derimod kan man håbe at de bygger lejligheder til
de mange studerende, der har behov for et sted at bo,
eller de lærlinge der kunne have godt af at flytte
hjemmefra etc.
Her på Bryggen vil de nye tider medføre, at vi
undgår at få et »sommerhus-kvarter« langs havnen
som står tomt hen seks-otte måneder om året – det
betyder, at der også i kvarterets nye boligområder
skal være liv.
Vi bliver ikke lege- og tumleplads for folk med kassen på plads.
undgås i hvert fald et skrækscenarie for
DVelermed
fremtidens Islands Brygge.
bliver området midtbyens port til Ørestad og
vel sker har mange forandringer. Alene overgangen
fra et område hovedsageligt bestående af lejemål til
et område domineret af andelsboliger vil betyde forandringer. Dertil kommer »tilbygningen«Ny Tøjhusgrunden, måske en moské og alle de andre nye tiltag.
Alt det kan Islands Brygge sagtens overleve og
tage til sig. Vi kan sagtens fastholde vores kvarter
som et område med en høj social bevidsthed og et
ansvar ikke kun for os selv, men også for vores naboer.
Og – som det kan ses andetsteds i dette blad – for
ænder der måtte lande på vores altan.
Islands Brygge har ikke brug for tomme lejligheder der bare venter på, at nogle rigmænd skal holde
lidt ferie. Vi har brug for fortsat at være en levende
del af Amager, af København.
Her skal vi gerne komme hinanden ved. Både store og små, mennesker og dyr, og ville der måske være
nogen til at passe på den and, der forvildede sig ind
på en sommerlejlighedsaltan?
Nej vel?
mla
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Lokalrådets rolle nu og i
fremtiden
Kommentar til lederen i
sidste nr. af Bryggebladet
Der var engang, hvor Lokalrådets årsmøder var de
helt store tilløbsstykker, og
man var nødt til at bruge
den store sal i Gimle for at
klare tilstrømningen. Der
var også engang, hvor
beboerforeningerne i ejendommene (f.eks. min egen
EIGI) skulle bruge god
plads for at rumme generalforsamlingen. I EIGI
kan vi stadig prale af, at
der kommer mange beboere til møderne (ca. 50),
men da det er de samme,
som også kom for 15 år
siden, og da nogle trods alt
flytter fra Bryggen, er det
kun halvt så mange som
tidligere. Såvel i EIGI som
i andre beboerforeninger
kniber det med at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, og aktive deltagere i fællesanliggender.
Det samme gælder for
Lokalrådet. Vi har virkelig
et problem med at fange
nytilflyttere og nye beboeres interesse i at deltage i
lokalt arbejde, som Bryggebladet så rigtigt skriver.
– Også skriver om beboerforeningerne, hvoraf mange dog nu lever helt op og
viser, at når der er brug for
det, så kan de godt. Se bare
på det antal andelsboligforeninger der på kort tid
er skudt op. Det er flot
arbejde.
Lokalrådet kører måske

ikke for fulde omdrejninger i øjeblikket, men helt
så galt som sidste nummers leder antyder er det
heller ikke – på trods af
den tidligere omtalte afmatning i lokal interesse.
Lokalråd igennem tiderne
har haft en vis indflydelse
på, at Bryggen fik både
medborgerhus og en Havnepark, og selv Bryggebladet blev startet op af et par
lokalrådsmedlemmer
i
samarbejde med en boligaktivist. Det er godt nok
gamle historier, men mon
Bryggen i dag havde fået
et nyt medborgerhus, hvis
ikke mange års lokalrådsarbejde havde ligget til
grund? – Ikke at det
nuværende Lokalråd skal
tage æren, for det er
måske mest på renommeet, at kommunen ikke har
haft lyst til at nægte Bryggen et medborgerhus. Men
det fortæller nok, at der er
brug for et Lokalråd.
I lederen mener Bryggebladet, at Lokalrådet er
blevet mere usynligt gennem det sidste års tid. Det
er nok rigtigt, men da
lokalrådet i sin tid stod
bag igangsættelsen af det
nuværende Bryggeblad,
var det netop for at kunne
komme til at udtrykke
lokalområdets holdninger
til forskellige politiske tiltag, hvilket også skete i en
lang årrække. Det er Bryggebladet, der gør Lokalrådet synligt på Bryggen, og

hvis ikke Bryggebladets
journalister spørger Lokalrådet i aktuelle sager, eller
deltager i offentlige høringer – ja så bliver Lokalrådet usynligt. I en lang
årrække var det Karsten
Poulsen og undertegnede,
der fik Lokalrådet i avisens spalter, og de sidste af
disse år mest undertegnede, men det allersidste år
har ingen af os været
redaktør, og den nye
redaktion har ikke været
flittig til at bruge Lokalrådet. Spørger I os, er vi
mere end villige til en
kommentar, idet Lokalrådet faktisk har holdninger
til lokale forhold.
F.eks. i sagen om Nordens salg af ejendomme,
som lederen bringer som
eksempel. Som det har vist
sig, har ejendommene
glimrende beboerorganisationer, der har været i
stand til at klare sig selv,
og nok helst ville klare sig
uden lokalrådets indblanding. Der skal dog ikke
lægges skjul på det faktum, at lokalrådet anser
andelsboligformen for den
bedste, og at den massive
overgang til andel forventes at blive meget positivt
for Bryggens udvikling.
En årsplan havde I ikke
behøvet at spørge om, hvis
I havde været til vores årsmøde i oktober. På årsmødet redegøres for det gamle år og tages stilling til
det kommende års arbejde,

og så sent som i april var
der offentlig høring om
kommuneplanen,
hvor
lokalrådet redegjorde for
holdninger til byen og især
udviklingen på Islands
Brygge.
Vi har altså både holdninger og visioner, som vi
hellere end gerne vil delagtiggøre Bryggens befolkning i og debattere, og hvis
I (Bryggebladet) finder det
interessant, kan I jo lave
et interview, hvori I får
klarlagt, hvad det egentlig
er lokalrådet mener og har
af visioner.
Men for lige at vende tilbage til det med Lokalrådet i fremtiden: Der er
brug for et lokalråd forankret i lokale beboeres
interesse, og vi i lokalrådet
ville lige så gerne som I, at
den lokale interesse i at
deltage i arbejdet blev
større. Det kan være svært
at se, hvorfra fornyelsen
skal komme. Men udviklingen i det seneste årti
med mange studerende,
der med få lykkelige undtagelser ikke viser en synderlig interesse for lokalområdet, er måske med de
mange nye andelsboliger
ved et vendepunkt, og
hvem ved om det ikke vil
give en fornyet interesse
for at deltage i lokalpolitisk arbejde? – Man har i
hvert fald lov at håbe.
På vegne af Lokalrådet
Jørgen Thyregod
(lokalrådsformand)

Sig ja til en stolt tradition
Debat
Når jeg møder folk fra
andre verdensdele og de
giver udtryk for en stor
begejstring for Danmark,
så spørger jeg: »Hvad er
det, der er så godt ved mit
land?«
Svaret er ofte i stil med:
»I virker så afslappede,
ikke alt for autoritetstro og
frem for alt – danskere er
et meget interesseret og
vidende folk ».
Hmmm...... Er det mon
sandt? Jeg ved ikke, hvad
der er sandt. Det er jo ligesom manden, der ikke
kunne se skoven for bar’
træer. Jeg er jo dansk,
lever i Danmark og har det
vel egentligt meget godt!
Men det er meget oppe i
tiden at diskutere, hvad
der er dansk, og hvad der

er typisk dansk. Min oplevelse af det mest typiske
danske er nok: Danmark
er et foreningsland – skakforeninger, haveforeninger,
diverse klubber, som jo
også er foreninger med
bestyrelser og generalforsamlinger osv., beboerforeninger og ikke mindst
andelsforeninger!
Alle disse foreninger
handler jo om parlamentarisme, demokrati og den
selvbestemmelse, danskerne altid har været interesserede i. Det er ligesom
om, vi altid har sagt: »Det
dér, det kan vi da selv finde ud af – det er der ingen,
der behøver at afgøre for
os!« Vi må se det i øjnene,
vi vil helst bestemme selv!
Hvis jeg ser jeg på
Islands Brygge – engang
og nu! Engang, det er blot

10 – 15 år siden, var
Islands Brygge anderledes
end mange andre steder i
København – folk her var
interesserede i Bryggen,
folk var interesserede i
hinanden og folk kendte
hinanden. Der var ingen,
som kunne finde på at sætte skrald ved busstoppestederne, eller på anden
måde demonstrere sin
ligegyldighed over for nærmiljøet!
Så blev Christianshavns
Oplagpladser solgt til Norden, ventelisterne blev
revideret og mange nye tilflyttere uden noget forhold
til Bryggen og dens kultur
kom til. Langsomt blev
kulturen og interessen for
‘vores Bryggen’ ændret til
en næsten ligegyldig holdning; ‘jeg-er-bare-på-gennemrejse-holdningen’ blev

mere og mere reglen fremfor undtagelsen – trist!!!
Nu har vi chancen. Vi
kan organisere os, altså os
som er interesserede i at
bestemme over vores egen
bydel;
ingen pampere,
ingen boligspekulanter og
ingen ligegyldige mennesker og deres holdninger
vil i Danmarks største
koncentration af andelsforeninger få fodfæste. Vi
har nu chancen for at få
foden under eget bord!
Hvordan kan vi dog sige
»NEJ TAK« til et tilbud om
meget mere end blot medbestemmelse???
Danmark er et foreningsland. Sig nej og sig
nej til den kulturarv vi alle
kan være så stolte af!
Med venlig hilsen
Jan Lauwersen
Artillerivej 46, 2th.

Har Initiativgruppen og dens rådgivere
okkulte evner?
Debat
Mandag den 14. maj blev
der afholdt et møde med
henblik på at stifte en
andelsboligforening i Store
Thorlakhus.
På mødet blev det fra panelet udtalt, at man skulle
regne med, at lejeloven på
et tidspunkt blev lavet om,
sådan at der i alle ejendom-

me skulle gælde en fri
huslejefastsættelse.
Jeg har i de seneste dage
talt med beboere, som er
blevet meget forskrækkede
over dette udsagn, og som
er bange for, om de fortsat
har råd til, som lejere, at bo
i deres lejlighed.
Jeg har derfor kontaktet
By- og boligministeriet.
Herfra kan man oplyse, at

ovenstående ikke har
noget med virkeligheden
at gøre. Der er ingen planer om at lave lejeloven
om som beskrevet ovenfor.
Det er muligt, at Initiativgruppen og dens rådgivere har krystalkugler, så
de kan se ind i fremtiden.
Jeg vil hellere holde mig til
udsagnet fra By- og boligministeriet. Det vil jeg

også anbefale andre lejere
at gøre.
At bringe oplysninger til
torvs om, at lejeloven vil
blive ændret, som beskrevet ovenfor, er både uprofessionelt og uetisk. Det
kan kun være med til at
skabe en ubegrundet frygt.
Hvem kan tjene på dette?
Jens Ole Riis
Njalsgade 67, 4.th.
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hugo fokdal as blikkenslager & vvs installatør

Ørestad Boulevard skal aflaste
Amagerbrogade

Islands Brygge 15
2300 København S

32 54 00 32

Lokalrådsmedlemmer foreslår udvidelse af Ørestad Boulevard til fire spor.
Ørestad Boulevard foreslås udvidet til fire spor af
medlemmer af Islands
Brygges Lokalråd, efter et
succesrigt borgermøde om
forslaget til ny trafikplan.
Forslaget er klar – nu er
det op til politikerne at
føre planerne ud i livet.
Sidste onsdag afholdt
Vej & Park stort fælles borgermøde i Amager Bio.
Emnet var det nye forslag
til trafikplan for Amager,
Christianshavn og Islands
Brygge, som tidligere er
blevet omtalt i Bryggebladet.
Et af hovedforslagene er
at aflaste Amagerbrogade
for trafik ved at lede trafikken gennem parallelveje. Til det meget velbesøgte
borgermøde var debatten
livlig. Blandt andet var
mange borgere fra parallelgader som Backersvej og
Østrigsgade mødt op. De
pointerede nødvendigheden af at forberede gaderne på flytningen af trafikken, således at generne,
som følge af øget trafik,
minimeres.
Hovednøglen til løsningen af de trafikale problemer på Amagerbrogade er
imidlertid den kommende
Ørestad Boulevard. Denne skal gå fra Amager
Boulevard i nord til Ørestad City i syd og passerer
herunder lige forbi Bryggen.

Borgerinddragelsen
roses
Borgerne har i stor stil
været inddraget i forarbejdet til trafikplanen. Således har de forskellige
lokalråd, heriblandt Islands Brygges Lokalråd,
været medlemmer af den
såkaldte følgegruppe.
Følgegruppen var sammen med embedsmænd til
stede inden debatmødet,
hvor der var åbent hus.
Her kunne interesserede
borgere, på baggrund af
ophængte plancher, diskutere forslagene på tomandshånd med embedsmænd og følgegruppe.

Birger Pedersen, Islands Brygges Lokalråd, og Hanne
Schmidt, Sundby Lokalråd, anbefaler forslag til ny
trafikplan og roser samtidig kommunens embedsmænd for et eksemplarisk samarbejde.

Selve debatmødet blev
indledt med en kort tale af
Hanne Schmidt, Sundby
Lokalråd, på vegne af
samtlige medlemmer i følgegruppen. Hun anbefalede trafikplanen, i sin helhed, og roste samarbejdet
med embedsmændene fra
Vej og Park:
»Vi har haft et meget
positivt og eksemplarisk
samarbejde med forvaltningen. Ligeledes er det
også lykkedes følgegruppen at blive enige, på trods
af vores politiske forskelligheder. Alle har jo været
enige om målet – at løse de
trafikale problemer i lokalområdet. Men nu er det op
til politikerne at føre planerne ud i livet. Det håber
vi meget lykkes, således at
vores store arbejde ikke
har været spildt.«
Til stede på debatmødet
var også politikere fra
Bygge- og Teknikudvalget.
De var dog primært med
for at lytte til borgernes
ønsker,
understregede
borgmester Søren Pind,

Byens bedste
sandwich?
På internettet findes hjemmesiden Alt om København med links til alt
muligt mellem himmel og
jord – blandt andet konkurrencer om byens bedste
brunch, byens bedste vegetarmad og – byens bedste
sandwich!
På Islands Brygge er vi
forsynet med en god sandwichbar i form af The
Sandwich. Og det er ikke
kun os, som synes The
Sandwich er god, for i Alt
om Københavns konkur-

rence er The Sandwich nu
kommet så langt i kampen
om at blive kåret i kategorien Byens Bedste Sandwich, at der ud af 46 konkurrenter nu kun er fire tilbage at kæmpe imod.
Vinderen findes ved
afstemning over nettet:
sandwichbaren, som i perioden 25. til 31. maj opnår
flest stemmer, har vundet.
Ved at klikke ind på
www.byensbedste.aok.dk
kan man afgive sin stemme
til – nå ja – The Sandwich!

der kun tog ordet en
enkelt gang på direkte
opfordring fra en borger.
Politikerne blandede sig
således ikke i debatten,
som befriende nok ligeledes var uden et panel, som
det ellers ofte ses ved
debatmøder.
Tværtimod kom næsten
alle, der havde noget på
hjerte til orde. Både store
og små emner blev livligt
debatteret, men man koncentrerede sig naturligt
dels om problemerne på
Amagerbrogade, dels om
trafikpropperne på Christianshavn.

4-sporet Ørestad
Boulevard?
Derimod blev Islands
Brygge kun debatteret
meget kortvarigt. Dette
hænger formodentlig sammen med, at de trafikale
problemer i vores bydel er
minimale sammenlignet
med resten af øen. Derfor
var der, efter Bryggebladets udsendtes vurdering,

K
Ø
B

kun mødt ganske få bryggeboere frem.
Der var ingen, der stillede spørgsmålstegn ved, at
Ørestad Boulevards planlagte aflastning af Amagerbrogade kommer til at
betyde en øget trafik i
Bryggens
nærområde.
Islands Brygges Lokalråd
støttede loyalt op om planerne for Ørestad Boulevard, fordi man også herfra
anerkender, at de trafikale
problemer på Amagerbrogade simpelthen skal løses.
Arne Bjørn Nielsen fra
Islands Brygges Lokalråd
foreslog endvidere, at man
bør overveje mulighederne
for at udvide Ørestad Boulevard til fire spor, i stedet
for de planlagte to.
»Ørestad Boulevard bliver en helt ny vej i en helt
ny bydel. Det er derfor
muligt i højere grad at
tage hensyn til eventuelle
trafikproblemer på denne
vej, i modsætning til eksisterende veje beliggende i
tæt bebyggede områder«,
sagde Arne Bjørn Nielsen
på mødet.
Der er således noget der
tyder på, at holdningen i
Lokalrådet er ved at ændre sig. Man har tidligere
anbefalet, at Ørestad Boulevard kun skulle have to
spor. Men samarbejdet
med de andre Lokalråd
har fået Lokalrådet til at
overveje denne holdning
igen, da man har konstateret, at de trafikale problemer er betydeligt større
andre steder på øen.
Desuden håber man på,
at fire spor måske kan
være med til at aflaste trafikken på Artillerivej, forklarede Birger Pedersen til
Bryggebladets udsendte.
Han er medlem af Islands
Brygges Lokalråd, og har
også siddet i følgegruppen.
Han understreger dog
samtidig, at Lokalrådet
endnu ikke har taget endelig stilling til forslaget om
fire spor.
Høringsperioden fortsætter til og med 15. juni,
hvorunder det er muligt at
gøre indsigelser.
agn

ANTIKKR AM
Leifsgade 3 – 2300 S
tlf: 32 54 32 36
www.Antikkram.com
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Se vort udvalg af
mahognimøbler
og lysekroner
Åbningstider: tirsdag & torsdag
fredag
lørdag

13-18
14-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿

ERHVERVSLOKALE
Velbeliggende erhvervslokale
på 70 kvm. i Isafjordsgade
udlejes pr.1. august 2001.
Henv. på tlf. 32 54 12 17
mellem kl. 9.00 og 10.00
Med venlig hilsen
Ejendomsselskabet
Hüffeldt & Rydmann
Vibeke Knudsen
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The leaders of tomorrow
may bring you sorrow
but I can touch the sun
and bring you some fun.

MANDAG 11. juni kl. 19
Beboerhjørnet, Leifsgade 7
Styringsmøde – alle er velkomne.
Vidste du, at vi har en trækvogn (2x1 meter), som du kan låne
til små transporter og flytninger?

Kig ind eller ring til Satellitten og hør nærmere!

Har du en idé?
Hvad ville få dig til at komme i det nye hus i Havneparken? Hvad tror du
ville få også din nabo til at nyde at være der? Du bliver taget alvorligt, hvis
du smider et papir ind i Beboerhjørnets brevsprække med din idé til Styringsgruppen. Kan afleveres nat og dag!

OBS!
Husk at sankthansaften den 23. juni falder på en lørdag i år! Vil du give
en hånd med til festen, så ring eller kig ind…
Leifsgade 7 · 2300 København S · Tel. 3295 1394 · Fax 3257 0295 · E-post: gimle@kuc.dk

DROP
DROP INN
INN

‘Cause I’m the good time Charlie
callin’ your name.
Hvorvidt
ovenstående
citat fra en gammel Gasolinplade har været en bevidst rettesnor for bladets
annoncesælger i kontakten med kunderne står
hen i det uvisse. Men der
skal ikke være tvivl om, at
han har bidraget med den
gode ånd i forbindelse med
den store udskiftning af
redaktion sidste år.
I de situationer, hvor vi
som »grønne« avismagere
måske syntes, at det ikke
var helt nemt at lave lokalavis, smittede hans gode
humør af på resten af redaktionen.
Rolig nu – det handler
kun om, at han holder op
som annonce-haj. Portrættet viser tydeligt, at han er
i fuld vigør.
Inden han får lov til at
slippe, sætter vi ham i
stævne, for at han kan fortælle om sin betydningsfulde rolle for Bryggebladet.

Humor, stædighed og
præsentabilitet
– Det handler om at få
opbygget en god og respektfuld kontakt til forretningerne på Bryggen.
Man må hele tiden være
udadvendt og forstå, at de

Charlie Petersen slutter som
annoncesælger.
måske ikke lige har tænkt
alle tanker til ende om udformningen af annoncen.
Så en del af arbejdet
handler derfor også om at
indgå i samarbejde med
Asger (bladets lay-out-ekspert red.) om udformningen af visse af annoncerne
ud fra annoncørens skriftlige eller mundtlige anvisninger.
Hvor meget tid bruger
du på det?
– Bladet udkommer jo
hver 14. dag, så det i den

uge, hvor det bliver sat op
om søndagen at jeg kontakter forretningerne. Der
kan godt gå et par timer
om dagen fra tirsdag til
torsdag. Og så bruger jeg
nogle timer i den weekend
sammen med Asger, hvor
vi laver lay-out på annoncerne. Nogle gange vil annoncørerne gerne have
mulighed for at se den færdige annonce til godkendelse. Så mailer eller faxer
vi den.
– Men mest af alt handler det om at være god til
at snakke med mennesker
og at være imødekommende. Man får en stor kontaktflade på Bryggen.
– Jeg kan egentlig godt
forestille mig, at f.eks. to
personer kunne opdele
Bryggen geografisk mellem sig for at fordele arbejdsbyrden. Jeg håber
da, at der er nogen der
melder sig, for man skal
ikke glemme, at bladet er
et vigtigt talerør. Derfor
er jeg også indstillet på at
vejlede den eller de kommende annoncesælgere.
Og jeg håber da også, at
annoncørerne – som jeg i
øvrigt vil sige stor tak for
samarbejdet til – vil tage
godt imod den nye person.
jb

Fuck, jeg ska’ sgu’ husk
og ringe hjem

JUNI
DECEMBER – 1998
2001 I
Fre 1.
Lør 2.
Søn 3.

24
2400
2330

Juicy Blues
Homesick Mac
Jacob Rønne & Colin Wilkinson

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2330
2330
2400
2400
2400
2400
2330

Stig Møller, Peter Ingemann & Ken Gudman
Kaare Thøgersen Trio
Michael Friis, Rasmus Grosell & Perry Stenbæk
Mike Gator
Roy Richards and Friends
De Store
Akustisk Kvartet

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2330
2330
2400
2400
2400
2400
2330

Louise Hart, Christer Tybjerg, Magnus von Bülow
Ann-Louise, Rolf Hansen, Morten Jacobsen, Thomas Andersen
Seidelin, Egedal & Wittrock
The Clowns
Three Studs and a Stone
Bo Wilson Bluesband
Manuela Lærke Duo

Man 18.
Tir 19.

2200
2330

Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

20.
21.
22.
23.
24.

2400
2400
2400
2400
2330

Billy Cross, Mik Schack, Flemming Ostermann
Louise Brüel, Jørgen Lang, Mika Vandborg, Jens Simonsen,
Kenneth Spenner
Ken Damkier, Knut Henriksen, Carsten Melner
Organised Crime
Alsolut Girls
Kool Jerks (soul fra USA)
Damage Done

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør

25.
26.
27.
28.
29.
30.

2330
2200
2400
2400
2400
2400

Jacob Reich, Casper Poppe, Anders Krogh
Palle Klok, Jacob Ratjhe, Morten Wittrock
Troels Jensen, Rasmus Grosell, Michael Friis
Doctors Order
Øernes Bluesband
Naughty Nipples

00

DROP INN
Kompagnistræde 34
Tlf. 33 11 24 04

Se også vores
musikprogram på
www.aok.dk

ndtil
den
9.
juni
præsenterer galleriet
the leisure club MOGADISHNI Søren Lyngs
værk ‘Fuck, jeg ska’ sgu’
husk og ringe hjem’.
Fra første øjekast udstråler Søren Lyngs kunst
en politisk ukorrekt tilgang til verden, hvor han
ofte tager udgangspunkt i
hverdagssituationer, og
udfordrer almindelige konventioner om, hvordan
ting skal være.
På udstillingen ‘Fuck,
jeg ska´sgu´ husk og ringe
hjem’ kan man se en
papmaché-fremstilling af
Den Lille Havfrue – eller
»Den Bette Jomfru«, som
Søren Lyng her kalder
hende. En kritik af et ikon,
der er blevet til en turistmagnet. Ligesom kongefamilien repræsenterer Den
Lille Havfrue i den brede
offentlighed dansk nationalitet, tryghed og traditionsbundethed. Det er lige
præcis den form for ukritisk accept af konventionerne, Søren Lyng konfronterer i denne udstilling. Det er hans hensigt at
stille »Den Bette Jomfru«
op i en lille by ved vestkysten, så de lokale ikke
behøver at tage til København for at se hende.
Udstillingen viser også
billeder af Dronning Margrethe og Prins Henrik,
ligesom Søren Lyng arbejder med forestillingen om

berømmelse. Videoen »I
wanna be a moviestar«
stiller skarpt på mange
menneskers ønske om at
blive rig og berømt, selv
om de ikke har noget
særligt at byde på.
Efter at have set alle
disse værker kan man
måske få lyst til at flygte

fra denne planet, og til det
formål har Søren Lyng
konstrueret en rummand
og et rumskib!
ts
The leisure club
MOGADISHNI
Artillerivej 40, hus 9,
trappe b, 4. sal.

BOLD
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Hekla Ungdom, St. Bededag

BINDEVÆVSMASSAGE

Rapport fra et stævne den 11. maj 2001 i Hekla Park
Atter en gang var Hekla
Ungdom arrangør af et
fodboldstævne – denne
gang i Hekla Park – et stort
stævne med i alt 31 planlagte kampe. Desværre var
der et par enkelte afbud,
men resten af kampene
blev spillet planmæssigt.
Vi startede kl. 8.00 med
første kamp og så gik det
ellers bare der ud af til
20.30. Alle kampe blev
spillet med godt humør og
i en positiv ånd. Ikke én
eneste grim tackling og
ingen spillere kom alvor-

ligt til skade, og heldigvis
for det.
I alt var der syv Amagerog Københavnerhold tilmeldt stævnet.
Hekla Ungdoms Forældreforening stod for salg af
kaffe/kage, sodavand, øl,
slik, pølser og sandwich.
Salget gik forrygende og
der var udsolgt ved lukketid. Specielt de indkøbte
sodavand på dåser var en
succes. Vi takker også vejrguderne for det skønne
vejr. Solen skinnede fra
morgen til aften og mange

sveddrypende spillere kom
forbi forældreboden mange
gange – ikke kun for at
købe, men også for at studere de flotte guld-, sølvog bronzemedaljer, der
skulle deles ud – der var
nemlig præmier til alle
spillere.
Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra forældre og trænere om, at det
var et godt arrangeret
stævne og at priserne i
forældreboden er tilpas
lave, så alle kan være med.
Personligt bliver jeg

altid i så dejligt humør ved
disse stævner – også selv
om det er arrangeret på en
fridag fra jobbet – for man
kan kun blive i godt humør
af at se og høre på så mange glade og positive børn.
Hekla Ungdom siger tak
til alle fremmødte hold,
trænere, holdledere, forældre og dommere for en rigtig hyggelig, sjov og god
dag. Vi ser frem til at
mødes med jer alle til
næste stævne i efteråret.
Dorte Petersen, Forældreforeningen, Hekla Ungdom

1: Vestia

2: Hekla

Else Brooker

Ring og aftal tid eller
for at høre nærmere.

dipl. bindevævsmassør

tlf. 32 96 56 79

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning

Resultater fra Heklas stævne 11. maj 2001
Microput årgang 94:

En meget blid men effektiv form for massage af hele kroppen som
● styrker immunforsvaret
● opløser spændinger
● forbedrer blodomløbet
● stimulerer de indre organer (lever, nyrer, mave, lunger etc.)

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

3: AB70

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

Microput årgang 93:

1: Hekla1

2: Sundby

3: AB70

4: Vestia

Miniput årgang 91-92:

1: Vestia

2: Bispebjerg

3: Hekla

4: CIK

5: Hekla2

Lilleput 89-90:

1: AB70

2: Hekla

3: CIK

4: Sundby 91

Lilleputpiger:

1: Sundby

2: Hekla1

3: CIK

4: Hekla2

SOMMERUDFLUGTER 2001
Handicappede pensionister med bopæl i:
Københavns Kommune
Pensions- og Omsorgskontoret
Amagerbros område
kan ved henvendelse til:
Pensions- og Omsorgskontoret
Amagerbro
Njalsgade 13, 1. sal
2300 København S
Telefon: 33 17 28 20
få udleveret eller tilsendt en indbydelse til Sommerudflugten med tilmeldingsblanket.
Sidste frist for tilmeldingen er mandag den 16. juli 2001.

Opvisningskampe Miniputpiger 91-92: Hekla-Tårnby 2-7
Det var pigernes første kampe.

THE

SANDWICH
LONDON

●

ISLANDS BRYGGE

●

PA R I S

STEM PÅ DIN LOKALE
SANDWICHBAR I
PERIODEN 25.-31. MAJ
www.byensbedste.aok.dk
– Se også: www.thesandwich.dk

De særindkøbte dåsesodavand var et hit blandt Heklas med- og modspillere, da Hekla St. Bededag
havde inviteret til sidste stævne på boldbanerne på Artillerivej.

Sidste stævne i Hekla Park
Klubben flytter til Lossepladsvej i 2002.
Heklas ungdomsafdeling
afholdt sit sidste stævne i
Hekla Park Store Bededag.
Med hold fra syv forskellige klubber og medaljer til
samtlige spillere kunne
lokalboldklubben sikrer, at
det sidste stævne på boldbanerne på Artillerivej
blev afholdt med den sædvanlige hygge (læs Dorte
Petersens beretning).
Fra næste år skal stævnet holdes på de nye boldbaner på Lossepladsvej.
Klubhuset burde være
færdigt til den tid, forsikrer Borgerrepræsentant

Finn Rudaizky (S) .
Byggearbejdet forventes
at gå i gang i sensommeren og planen er fortsat, at
klubhuset står klar inden
dette års udgang, siger
Rudaizky til Bryggebladet.
En lang proces for at sikre, at klubben kan flytte
fra skurvogn til klubhus er
snart fuldendt. Der er
bevilget 4,3 millioner kroner til Heklas omklædnings- og klubfaciliteter på
Lossepladsvej som meddelt i Bryggebladet i februar.
– Projektet er blevet

lidt forsinket, siger Finn
Rudaizky. Det skyldes
bl.a., at man sammen
med Hekla har fundet
frem til en ny placering af
klubhuset. Det flyttes
længere op mod Artillerivej i nordlig retning, hvilket giver en kortere vej til
anlægget, som især kommer klubbens børn til
gode. Forslaget om en ny
placering er nu sendt til
høring.
Trænertruppen i Hekla
regner med fortsat at
benytte faciliteterne på
Artillerivej i begrænset

omfang.
– Indtil man har fundet
en transportløsning til og
fra de nye boldbaner, vil vi
fortsat bruge faciliteterne
på Artillerivej til de yngste, siger træner Jan
Storm Pedersen.
Problemet med transporten er nu taget op i Fritids- og Kulturudvalget
samt Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) og en
løsning forventes i den
nærmeste fremtid.
ljg

Opgradering til 750 MHz computer
ECS K7VZA (socket A) ATX motherboard op til 1,5 GHz
750 MHz AMD Duron prosessor
64 Mb SD-Ram PC133
18 bit lydkort fuld duplex
8 Mb AGP grafikkort
ATX Miditower lownoise
1GHz køler
Tillæg for ekstra 64 Mb Sdram PC133 kr. 238,Tillæg for 3dfx Banshee 16 mb grafikkort kr. 198,-

Samlet og køreklar: 3.228,00 kr.
Forudsættes at du har en pc med cdromdrev, harddisk,
tastatur, mus, diskettedrev m.v. som virker

MILJØ
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– Hellere lidt men godt
Den nye Grøn Guide satser på Grøn Plads og Genbrugsprojektet
Ved årsskiftet skiftede
Grøn Guide på Islands
Brygge ansigt og identitet.
Efter Rikke Fog Møller er
det nu Jetje Fink, tidligere
økologisk landmand og
socialrådgiver, som har
overtaget pladsen ved
beboerhjørnets
grønne
skrivebord.
Bryggebladet mødte den
ny Grøn Guide til en snak
om travlhed, Grøn Plads,
duehøge og andelsboligforeninger.
Hvordan har de første fem
måneder været?
– Sjove, spændende og
travle! Jobbet er mere
travlt end jeg havde forestillet mig. På den måde
ligner det jo alle andre
jobs.
– Den første tid har også
været meget forvirrende,
selvfølgelig fordi jeg er ny,
men også på grund af salget af Nordens ejendomme. Alle er meget optaget
af deres kommende boligstatus og har ikke energi til
at snakke om ret meget
andet.
Hvorfor søgte du jobbet?
– Det gjorde jeg heller
ikke! Det var de andre –
altså agendarødderne og
den tidligere Grøn Guide –
der opfordrede mig til at
søge og det var også dem,
der gjorde mig opmærksom på alt det jeg kunne
trække på fra mit tidligere
job. En socialrådgiver har
jo kontakt til mange mennesker og skal også koordinere og planlægge en masse ting.
Hvad glædede du dig mest
til ved jobbet som GrønGuide?
– Jeg synes det var
spændende, og jeg havde
lyst til at beskæftige mig
med det.
Hvad frygtede du så mest,
da du skulle starte?
– Kan jeg overhovedet
det her rent fagligt? Hvis
nogle fortalte mig, at de af
interesse og lyst nu ville

23. maj 2001
– Selvfølgelig har jeg et
stort behov for at se resultater, men jeg ved jo også
fra min tid som økologisk
landmand, at tingene ikke
kommer op af jorden, den
dag man sår.
– Jeg mener ikke man
skal lade sig slå ud af den
manglende synlighed, men
i stedet være tålmodig og
så håbe på, at man får flyttet lidt.
– Derfor har jeg også
valgt her det første år at
prioritere projekterne, så
jeg koncentrerer mig om
nogle få – Grøn Plads og
Genbrugsprojektet – i stedet for at sprede energien
over en masse forskellige
projekter. Det kommer sig
selvfølgelig også af, at jeg
er ny, så jeg skal altså lige
bruge lidt flere kræfter på
at sætte mig ind i tingene.
Er netværkene omkring dig
etablerede?
– Der mangler frivillige
kræfter. Det er også en af
grundene til, at jeg i år må
nedprioritere nogle af de
mindre ting.
– Der mangler virkelig
folk, så jeg glæder mig til
al det andelshalløj er overstået, for der må da være
en masse energiske mennesker, som bagefter ikke
ved hvad de skal bruge
tiden til...
– Men på sidste møde
mødte skolen op med to
lærere, fordi skolen er
interesseret i et samarbejde. Det er fedt, for jeg vil
enormt gerne have skolen
og børnene med.

Der er grænser for hvor vidt armene kan favne, når man er ny i jobbet
som Grøn Guide. Således synes Jetje Fink at have erfaret i sine første
fem måneder i det nye job.
– Men godt begyndt er halvt fuldendt, siger Jetje Fink.

være socialrådgivere, ville
jeg prompte reagere med
et »det kan du godt glemme!«
– Jeg var bange for, om
det nu var nok med lysten
og interessen, for når det
kommer til CO2-udslip,
grønne regnskaber og
vandspild, så ved jeg jo
dybest set ikke mere end
alle andre mennesker med
interesse for miljøarbejdet.
– Nu hvor jeg er kom-

met i gang, er jeg ikke så
bange for det med den
manglende
faglighed
mere. Selvfølgelig har jeg
meget at lære, men jeg har
også en arbejdsmæssig
modenhed, og ved derfor
godt, at ingen jo kan det
hele på en gang. Så søger
man oplysninger, så man
kan komme videre.
Du har vel også fået indledende hjælp?

– Ja, jeg har fået virkelig meget hjælp af den tidligere grønne guide, Rikke
Fog Møller og af den tidligere koordinator for Genbrugsprojektet, Niels Lyck
og så den aktive Agendagruppe.
– Jeg føler også, jeg er
blevet godt modtaget af
mine samarbejdspartnere,
ikke mindst Lokalrådet.
Føler du dig synlig nok?

Hvorfor?
– Fordi miljøarbejde er
vigtigt og jeg tror det er
vigtigt at børnene møder
det andre steder end derhjemme. Man skal jo oplæres i og vænnes til at
tænke miljørigtigt, og her
er skolen et oplagt sted: de
kan have temauger om
miljø, lave klasseturneringer i affaldssortering og så
videre. Der er uanede
muligheder.
Der bliver talt meget om
Grøn Plads – hvordan går
det egentlig med etableringen af den?
– Det er et stort projekt
pengemæssigt, men nu er
vi da så langt, at den nystiftede forening kan søge

penge til projekteringen af
pladsen, hvilket vil sige
penge til de færdige tegninger. Dermed begynder
det at blive lidt mere konkret og det glæder jeg mig
til.
Hvilke tiltag er ellers på
vej til bryggeboerne?
– Grønne Familiedage,
som starter nu på søndag
og som er et samarbejde
med Amagers øvrige grønne guider.
Desuden har jeg sagt ja
til at deltage i Bryggens
Virkelighed, men under
hvilken form ved jeg endnu ikke. Men det bliver i
det mindste nok noget med
økologisk madvogn eller
øko-café eller lignende. Jeg
vil gerne øge folks kendskab til og interesse for
økologiske madvarer, som
jeg synes der er alt for lidt
af her i bydelen.
Kan du gøre noget ved det?
– Altså, jeg kan jo kontakte de handlende og
opfordrer dem til at udvide
deres udbud af økologiske
varer.
Desuden har jeg idé om
på sigt at arbejde for
blandt andet bedre mad lig
med økologisk mad i daginstitutionerne, på plejehjemmene og lignende.
Til sidst – vi var nogle som
forleden kom til at tale om
naturen, der skrumper ind
omkring os på grund af al
byggeriet, folk ringer, fordi
ænder ligger på rede på
deres altan osv. Er det
noget du kan gøre noget
ved?
– Det er skægt du siger
det, for forleden var en
duehøg gået ned i vores
gård og var ved at fortære
en due og det må da være
fordi det er blevet svært at
finde mad nu hvor den har
unger, der hvor den ellers
plejer.
– Men nej, den pressede
natur – det må være
naturforeningerne.
– Det, jeg kan gøre og
allerede gør, er at kontakte fx Kuben, som skal bygge i Havnestaden, og tale
økologisk byggeri med
dem. Når nu vi ikke kan
undgå byggeriet, hvordan
bedrer vi det så? Det ser
jeg som en vigtig integration.
sv

Med hestevogn til Mowgli-land på vand
– Vi ser film på et skib!
Fedt!
Mine to drenge er i paradis. I lastrummet på skibet
Hela er der sat filmlærred
op og man viser Jungle
Bogen, Disneys originale
tegnefilm med dansk tale.
Vi har popcorn, vingummi,
pølser og sodavand på det
lille cafébord foran os og
Mowgli og Balou synger
»bare nødvendighed«.
Når man er otte og seks
år, er alt det guf på bordet
»bare nødvendighed«. Og
når man som børnefamilie
bestående af to voksne og
to børn tager i betragtning,
at en Tivolitur koster en
1.000 krone seddel, er det
her en oplevelse til absolut
overkommelig pris. Billetterne for arrangementet
kostede 24 kroner for voksne og 12 kroner for børn,

inklusiv kørsel fra Havneparken i hestevogn ! Med
lidt guf bliver hele eftermiddagsunderholdningen
klaret for lidt over en
hund. Noget efterhånden
ukendt i dagens Køben-

havn.
Selv de tekniske problemer undervejs virkede
næsten planlagt. Det gav
børnene mulighed for at
undersøge skibets hemmeligheder og at lege sørøve-

re i et lille kvarters tid.
Ole, Charlie, Birger,
Jack, Spence og løven Signe fra Gimles kreds af
medarbejdere og venner
virkede også godt tilfredse.
Arrangementet var uds-

olgt på ganske få dage.
Med Jungle Bogen har de
formået at stable hyggelig
lørdag eftermiddags-underholdning for Bryggens
børnefamilier på benene.
Det er lidt en mangelvare i
disse ikke-Gimle tider.
På sådan en blæsende
lørdag eftermiddag, hvor
det er næsten umuligt at
opholde sig udendørs, kan
man virkelig savne et medborgerhus, som kan give ly
i et par timer. Bryggen
med Amager Fælled, Havnepark og den lille legeplads har faktisk en del
udendørs aktiviteter at tilbyde. Men når det stormer,
kan man mærke, at bydelen har meget begrænsede
muligheder. Turen går normalt over broen til Palads,
Tivoli eller Nationalmuseet, hvor prisen ikke er til

medborgerhustakster. Det
er glædeligt, at Gimle
Satellitten kan finde på at
lave sådan et lørdagsarrangement.
Snart er det sommerferie og derefter BV11. På
den årstid er det lidt lettere for familier at finde på
noget sjovt for børnene.
Men når efteråret trænger
sig på, kunne man ønske
sig, at sådanne filmarrangementer kunne finde sted
lidt oftere.
Kajplads 67 ved det nye
medborgerhus er åbenbart
ledig. Hvis et skib som
Hela kunne lægge til her,
er jeg sikker på at en
filmklub ville vække jubel
hos mange på Bryggen.
Mine børn efterlyser
allerede det næste arrangement!
ljg
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Manden og
anden

Gråandemor tager føde til sig fra Jans hænder. Hun er ret kræsen. Ænser ikke maden, han har købt kun til hende i en specialbutik. Har kun lyst brød opslemmet i vand. Nettet har Jan sat op for at undgå at ællingerne falder ud.

Ikke alle avis-ænder bor
på Paradisæblevej 111.
Denne and bor på adressen Isafjordsgade 13, 5.tv.
Hos Jan Meldgård.
Jan har en dejlig altan
med mange grønne planter. Glimrende udsigt ned
over Isafjordsgade. Når
han ser ned ad Bergthorasgade, kan han lige skimte
lidt af havnen. Resten er
skjult bag et omvendt
skrog fra en færge. Han
synes Pinen er et godt
navn til dén båd!
For tre uger siden opdager han, at der i den eneste
tomme urtepotte på altanen ligger et æg. Det ligner
ikke et måge- eller dueæg.
I løbet af et par dage vokser antallet. De er dækket
af plantedele fra altanplanterne samt fugledun.
Så indfinder hun sig. En
kommende gråandemor.
Hurtigt lærer de hinanden
at kende. – Hvis jeg giver
dig oplevelser og selskab
på altanen, så giver du
føde under rugeperioden,
kan man næsten se hende
udtrykke, når hun ligger
dér med gumpen ud over
pottekanten. Hun tager

føde til sig fra Jans hænder. Han har ringet til
Vildtstationen i Nærum
for at sætte sig ind i, hvordan man skal opføre sig
over for rugende gråænder.
Hun er ret kræsen. Ænser
ikke maden, han har købt
kun til hende i en specialbutik. Vil kun have lyst
brød opslemmet i vand.
Han har fået oplyst, at
hun skal ruge i ca. 25 dage.
Han har ikke set nogen
andefar, så han må selv
hjælpe til, når ællingerne
dukker op fra deres trygge
tilværelse under hendes
varmende fjerdragt. Det er
han nu heller ikke i tvivl
om, at han får lov til. Det
er helt tydeligt, at der er
tale om en gensidig accept
af hinandens tilstedeværelse her på altanen.
Når tid er, vil han kontakte Falck, som så må finde et egnet vandhul til
eneforsørger-familien. Det
er helt tydeligt, at han
hygger sig mens det hele
står på. Men som han siger
– Jeg håber ikke, hun indfinder sig med endnu et
kuld her i sommer!
jb

når myndighederne i opgørelsen medinddrog arealet, dvs vandoverfladen fra
Søerne (Sct. Jørgen, Sortedam osv.). Denne dokumentation samt et større
folkeligt krav var bl.a.
medvirkende til, at Vestamager blev åbnet for offentligheden.
Selv om dette medførte
en midlertidig forbedring –
på papiret – af mulighederne for tilgangen til
naturen, var virkeligheden
en anden. På grund af
restriktioner om færden
uden for de relativt få veje
på området grundet risiko
for sprængninger af forsagere samt nølen med
udfærdigelse af en plejeplan for området, kan
myndighederne nu uden
større sværdslag omdanne
området til byzone. Det
samme sker med Fælleden.

rer sig ikke længere i nærværende blad. Dét, der i
højere grad kan bringe de
lokale sind i kog, er f.eks.
parkeringsordningen.
Nærheden til egen bil.
Har vi accepteret, at naturoplevelser nødvendigvis
hører weekenderne eller
ferie til? Eller at de må
søges på nettet eller som
mange ynder sammen med
Søren Ryge Petersen?
Eller i sidste ende som
rent tilfældige hændelser,
når der dumper en »mageløs« and ned fra himlen?

Storbyliv år 2001
Betragtninger…
Hvem har ikke ønsket sig
et kæledyr som barn?
Sådan et lille blødt og
varmt væsen, man kunne
holde om og af, lege med og
passe og pleje. For nogen
skulle det være en kanin,
for andre en hundehvalp.
Så blev vi voksne og vores
behov pegede i andre retninger. Nu må vi ikke have
større kæledyr. Livet i
storbyens etageejendomme passer ikke til husdyrhold, selvom flere trodser
de restriktive husordener,
og risikerer opsigelse ved
at anskaffe sig hund eller
kat.
Fotografierne her på
siden fortæller en sød lille
historie. En andemor har
valgt at udruge sine ællinger på en 5. sals altan. Selv
om vi ved, det er besværligt med sådan et kræ
liggende dér, så vælder der
beskytterinstinkter op i de
fleste. De færreste tænker
hende fyldt med æbler og
svesker liggende på middagsbordet, selv om mulighederne – med et snuptag
– ligger lige for.

Natur som
oplevelse
Hvis vi betragter hende
som et symbol på naturen,
så siger det noget om, at
vores forhold til den har
ændret sig over årene.
Naturen er ikke længere
stedet for primær fødeindsamling men et rum for
oplevelser. Det første har
fødevareindustrien afhjulpet os med.
Men netop dét, at anden
i en kort periode vælger at
besøge os med sine påmindelser om, at naturen stadig eksisterer, kan give os
muligheder for et øjeblik

at reflektere over, hvad vi
vil med dén dér natur. Filosoffen Ole Thyssen har i
bogen ”Naturen i hovedet”
fremført det synspunkt, at
naturen ikke kan ødelægges, da den alene er en
forestilling – en tankekonstruktion. Den ændrer sig
som vores liv ændrer sig.
Måske en noget radikal
betragtning, som vel i
længden åbner op for en
mere intensiv omformning
af »det grønne derude« til
bl.a. bymæssig udnyttelse.
Men synspunktet medfører, at vi i ny og næ bliver
nødt til at reflektere over
vores forhold til naturen.
Er vi interesseret i de oplevelser, som det derude kan
give os, eller vil vi hellere
vælge oplevelser, som i
højere grad er inden for
menneskelig indflydelse?

Lokale oplevelser
Der sidder nok én og anden læser som er ved at
være træt af Bryggebladets fokusering på de entreprenante ændringer i
lokalområdet og hvad de
medfører. Man må vel også
indrømme, at vi i mange år
har været begunstiget af
myndighedernes ubeslutsomhed med f.eks. udnyttelsen af Ny Tøjhusgrunden. Her tænkes på de
naturoplevelser, som det
grønne område har kunnet
give.
Ofte har man kunnet
støde på Mikkel Ræv i
Thorshavnsgade, når man
– nå ja – kom for sent hjem
fra byen. Og i denne tid på
året – og samme tid på
døgnet – kunne man få
den berusende oplevelse af
foråret og sommerens
komme, når nattegalene i
ren sangerdyst konkurrerede om – nå ja – retten til

naturens reproduktion i
krattene bag det gamle
berusede træstakit samme
sted.
Gå en tur ad Njalsgade
forbi universitetet eller
nærmere – langs Moskégrunden, når det har regnet. Man løber spidsrod
mellem et hav af husmedførende snegle med risiko
for afslutningen af liv på
samvittigheden. Samme
sted kan man støde på
mus, som ser deres snit til
at forlade den tryggere tilværelse i græssets skjul
for at samle føde mellem
menneskets efterladenskaber på fortovet. Rent
genbrugsprojekt!
Som oplevelserne i Thorshavnsgade er dem i Njalsgade også snart væk. Træfældningen er startet på
Moskégrunden og snegle-

ne klarer nok ikke turen
over Njalsgade mod tryg
havn på Fælleden. Som jo
også snart er fortid.

De grønne
områder forsvinder
Inden sentimentaliteten
løber løbsk, må vi prøve at
fokusere på vores tilgang
til grønne områder. Myndighedernes indhugst i de
grønne områder kan evt.
legitimeres med, at vi er
velforsynede med rekreative områder i Københavns
Kommune. Imidlertid kunne flere rapporter i 1980’erne dokumentere, at størrelsen af det rekreativt
areal pr. indbygger var
lavere set i forhold til de
andre europæiske storbyer, som vi normalt sammenligner os med. Selv

Skal det være
sådan?
Er vi derhenne, hvor forestillingen om storbylivet
ikke indbefatter oplevelser
af naturmæssig karakter?
For år tilbage hørte man
sloganet naturen – det billige skidt. Men sloganet
blev måske især brugt, fordi vi kunne tillade os at
ironisere over forholdet,
netop fordi vi i byen stadig
havde tilgang til den.
Som naturen forsvinder
– eller ændrer sig i Ole
Thyssen forstand – ændrer
forestillingen sig om den
også. Det sidste går måske
bare mere trægt. Men
noget sker der. Opbakningen eller forsvaret for naturen er ikke markant
længere. Eksisterer foreningen Fælledens Venner
stadig? Danmarks Naturfredningsforening marke-

Opfordring til
storbynatursyn
Mennesket har en fem
mio. år gammel historie på
bagen. I alle disse år har
naturen indgået som et
grundvilkår og en dimension i hverdagen. Men i takt
med at hovedparten af
befolkningerne i den vestlige verden nu bor i større
byer, er vores daglige tilgang til naturen mindsket
væsentligt. Da vi synes, at
disse ændringer er så omfattende, synes vi det vil
være indsigtsfuldt at høre
om, hvordan andre oplever
disse ændringer. Skal vi
acceptere de nye grundvilkår, forsøge at ændre dem
eller bliver konsekvensen,
at man eventuelt i resignation må flytte »på landet«?
Har du et godt bud på en
vision eller drøm om »det
gode storbyliv« – evt. specifikt på Bryggen, som du
synes, andre bør høre om,
så skriv, send diskette eller
endnu nemmere mail den
til os. Så vil vi i de kommende numre bringe disse
indlæg.
Post- og e-mailadressen
finder du øverst på side 2 i
jb
kolofonen.
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Farvel til en rigtig bryggeboer
Nekrolog
Tonny Vangebo døde i april
måned efter at have levet
samtlige sine 67 år på Bryggen i ejendommen EIGI.
Hermed er Bryggen (og ikke
mindst EIGI) blevet ikke så
lidt fattigere.
Tonny var bryggeboer om
en hals og især tilknytningen
til den ejendom, som var
rammen om hans liv, var
enorm. Da Tonny engang
blev interviewet til Bryggebladet, sagde han om sin lejlighed, der har set nogle
gevaldige ombygninger, som
måske ikke var helt autoriserede, at han overhovedet
ikke bekymrede sig om at
skulle retablere lejligheden.
Når han engang skulle forlade den, ville det alligevel
være fordi han skulle bæres
ud.
Helt sådan blev det ikke,
for Tonny var på hospitalet
for at få undersøgt et maveonde, da legemspulsåren
uden varsel gav efter. For
Tonny må det have været
den helt rigtige død. Ikke
noget med forudgående sygdom – den ene dag i fuld
vigør med tid til at flirte med
sygeplejerskerne – og så var
det pludselig slut. En perfekt
afslutning for en mand, der
kunne lide at leve livet –
havde haft sine op- og nedture og altid vendt tilbage med
friskt humør og gåpåmod.
Gode frokoster med øl og
snaps elskede han, og en

hurtig beslutning var han
aldrig bleg for at tage. Nogle
gange måske ikke helt velovervejet, men så var han da
heldigvis mand for selv at
redde den hjem. Det er ikke
helt forkert når hans kone
Rita siger: »Med Tonnys død,
er Bryggens ældste teenager
væk.«
Tonny var en god historiefortæller. Og stadig er der
mange gamle bryggeboere,
der vil nikke genkendende til
en af dem, han fortalte til
Bryggebladet:
»I 43-45 da jeg var dreng,
så Bryggen helt anderledes
ud. Der lå en forretning ved
samtlige opgange, og det
myldrede med unger. Og specielt i min gård var der mange børn. Ejendommen var
dengang delt op i mindre
gårde adskilt af skure og
træhegn, og »min gård« var
opgangene i Egilsgade 12-18,
hvor vi boede mindst 40
unger i de 4 opganges toværelses lejligheder. Det trak
selvfølgelig også op på gennemsnittet, at Kurts familie
havde 6 børn i deres lille lejlighed.
Kurt var for øvrigt gårdens
høvding på det tidspunkt,
stærk, sporty og lidt ældre
end os andre. Det var ham,
der førte an i de mange kampe med juletræskøller, som vi
førte. Først kæmpede alle
gårdene mod hinanden, og vi
var de bedste. Nej – det er
nu løgn, for der var ikke
nogen, der kunne klare rød-

derne fra Marokko-gården.
Og bagefter gik vi så samlet
mod Christianshavnerne, der
skulle have bank. Det endte
ofte i nogle ordentlige slag,
og en gang måtte politiet
skille os ad på Amager Boulevard.
Det var en herlig tid at
være barn i. Med alle de
børn var det ikke svært at
finde legekammerater, og da
der næsten ikke var nogen
biler, havde vi masser af
plads at lege på.«
Men Tonny levede ikke
kun i fortiden. I EIGI har
han været med i alle beboerforeningens 25 år, deltaget i
»slaget« mod Riskær og stået
for mange fester og kulturelle indslag, og Tonny glædede
sig over at se Havneparken
brede sig ud – ligesom han
glædede sig over det nye
medborgerhus, der er ved at
skyde op lige neden for hans
vindue.
Det skal han ikke se færdigt fra sin lille altan på 4.
sal, men mon han alligevel
ikke sidder et eller andet
sted deroppe og holder øje
med sit elskede Bryggen, og
sin kone Rita, der nu efter 47
års ægteskab må undvære
ham.
Tonny – med dig er et
stykke ægte Bryggen væk –
vi vil savne dig.

På vegne af Bryggen og
EIGI – Jørgen Thyregod

Spadestik til værdighed
Byggeri af KFUM-kollegium påbegyndt
Torsdag d. 17. maj 2001 inviterede
Ejendomsfonden for KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark til ‘første
spadestik’ til det ny KFUM Kollegium.
Som beskrevet i tidligere numre
af Bryggebladet, er KFUMs Kollegium i Drechselsgade blevet
opsagt grundet byggeplaner for
Havnestaden, men der er altså
fundet en nærtliggende og passende grund på August Gardes Vej.
Med flag og i jorden stukkede
plastskovle i baggrunden åbnede
formanden for KFUMs Ejendomsfond, Verner Villensgaard det åndeligt og bogstavligt talt solbeskinnede arrangement med at takke såvel
Københavns Kommune som medarbejdere ved KFUM og ikke mindst
forstander Jens Klausen og frue for
det enorme engagement i projektet.
Formanden havde af sproglig
interesse slået ordet ‘kollegium’ op

og fundet betydningen ‘et hjem for
studerende’, hvilket ifølge Verner
Villensgaard passer til KFUMs
Kollegium for hjemløse:
– Vores beboere er også studerende, studerende i hvordan livet
skal leves.
Herefter overdrog han ord og
spade til borgmester Winnie Larsen-Jensen, Familie- og Arbejdsforvaltningen, som var inviteret til at
tage første spadestik. Dette tog
hun efter at have talt om væsentligheden af bosteder for hjemløse,
at også de har rum til restitution,
og at de med det kommende kollegium skulle være sikret et værdigt
tilbud.
Også to af hjemmets beboere tog
– glade og berørte af situationen –
hver et spadestik i de symbolske
felter, der markerede de fire bygninger, som kollegiet kommer til at
bestå af.
sv

GUDSTJENESTER
Kr.himmelfart 24/5 11.00:
Hans Anker Jørgensen
Søndag 27/5 11.00: Hans
Anker Jørgensen
Pinsedag 3/6 11.00: Bjarne
Fabritius Petersen
2.pinsedag 4/6 11.00: Hans
Anker Jørgensen
Trinitatis 10/6 11.00: Bjarne
Fabritius Petersen
17/6 11.00: Bjarne Fabritius
Petersen

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

Højmesse kl. 10
I sommerperioden, fra
24.6-26.8 2001, ændres
starttidspunktet for høj-

messen forsøgsvis fra klokken 11.00 til klokken
10.00.
hr

Vor vigtigste kirkefest!
Kan det være rigtigt? Er
jul og påske ikke vigtigere?
Nej for uden pinse ingen
Helligånd og uden Helligånd havde vi intet fået at
vide om jul og påske, og vi
havde ravet rundt som
blinde vejledere for hinanden for uden den direkte
forbindelse mellem Gud og
os kan vi ikke vejledes til
hele sandheden om vort
liv.
Helligånden som den
tredje i tre-enigheden binder Sønnen og Faderen
sammen til den ene Gud vi
alene kan tro på som den
sande Gud, der er nødvendig for at vi kan leve. Uden
den ene sande Gud går vi
til grunde i vore egne fantasier.
Helligånd – er det samme som Guds ånd. I stedet
for ånd kunne man sige
virkekraft, vilje eller nærværelse. Konger og profe-

ter fik ved indvielsen del i
Jahves ånd, Jahve er gud i
Det gamle Testamente, og
det vil sige, at de kunne
virke på hans vegne.
Da der opstod en messiasforventning i det gamle
Israel, forventede man at
Jahves ånd ville blive
udgydt over menneskene
ved Messias komme.
I Det nye Testamente
tales der om Helligånden
ved hver afgørende begivenhed i Jesu liv: Han
undfanges ved Helligånden, den er til stede ved
hans dåb. I sine afskedstaler i Johannesevangeliet taler Jesus om, at han
vil sende en talsmand
eller en tolk til disciplene,
dvs Helligånden skal forklare og overbevise om
Jesu forkyndelse og frelse.
Efter Himmelfarten indtraf pinsedagen, hvor Helligånden blev udgydt over

disciplene og kirken blev
dannet.
Paulus kommer tit ind
på Helligåndens virkninger i menighederne og
menigheden kalder han et
tempel for ånden.
Helligånden er altså et
centralt begreb i Det gamle og Det nye Testamente.
Det er ikke mærkeligt at
man tidligt i kirkens historie begyndte at spekulere
på forholdet mellem Gud,
hans søn og hans ånd.
Resultatet blev tre-enighedslæren som vi finder i
den apostolske trosbekendelse, den trosbekendelse
vi bruger i Højmessen og
som alle skal svare på ved
dåben. Vigtigst er at talen
om Helligånden betyder, at
Gud virker i sin kirke, i sit
ord og i sine sakramenter
blandt mennesker. Det er
Gud der virker, ikke mennesker.
bfp

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

☎ 32 57 41 96

SANDHEDEN GØR FRI
SALME

TIL

D ANSKE K IRKEDAGE 2001.

Guds evige ord, som tog bolig iblandt os
i kød og i blod,
du så de usynlige lænker, som bandt os
om hals og om fod,
du så: skulle vi være virkeligt frie,
da måtte vi sande, hvad du har at sige.
Da måtte vi drikke af kærlighedskilden
i dybet et sted
og høre og se dig i tornebusk-ilden
hvori du steg ned
at føre dit folk ud af Faraos fængsel
og frelse hvert hjerte fra kødgrydelængsel.
Da måtte vi se: du vil kæmpe og bløde
for os, som vi er;
du sled og du slæbte, du led og du døde,
for os, som vi er;
og se dig med brændende tornebusk-krone
bestige som solen din evige trone.
»Jeg er den, jeg er!« og »Vor Gud er befrier!«-*
To navne - Guds navn!
At sandhed gør fri, er hvad navnene siger.
Befri os til gavn!
Befri os fra kredsende tankers forstening
til kærlighedsliv, som har glæde og mening.
Ja kom til vort mørke fra Øst for Ækvator
Guds kærligheds sol,
befæst imod tidens og dødens diktator
dit magtmonopol.

KIRKENS KONTOR
Kordegn Helen K. Riis,
Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 57 41 96.
Kontorets ekspeditionstid:
Hverdage kl.10-13 samt
tirsd. kl.10-18. Lørd. lukket.
SOGNEPRÆST K/B
Bjarne Fabritius Petersen
Snorresgade 9, 2300 Kbh. S
tlf. 32 54 03 94
Træffes i præsteboligen
mandag kl. 17-18, tirsdag,
onsdag, torsdag kl. 9-10
SOGNE- OG
STUDENTERPRÆST
Hans Anker Jørgensen
Slagslunde Bygade 37 D
3660 Stenløse
Tlf. 48 18 09 50
Træffes: Tirsdag kl. 17-18 og
fredag kl. 11-12 i Hans
Tausens Kirke, Halfdansgade
6,1. Tlf. 32 57 56 98
Onsdag og torsdag kl. 11-12
på Universitetet,
Njalsgade 80, 13.1.69.
Tlf. 35 32 80 17 og i øvrigt
efter aftale.
KIRKETJENER
Peter Hermansen
Træffes bedst kl. 9.00-10.00
Tlf. 32 95 26 25.
ORGANIST
Britta Bugge Madsen,
Puggårdsgade 15, 2. tv.
1573 Kbh. V. Tlf. 33 14 24 55.
MENIGHEDSRÅDETS
FORMAND
Søren Roed
Bergthorasgade 8, 5. th., S
Tlf. 32 57 14 07
KIRKEVÆRGE
Steen Poulsen
Artillerivej 46, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 96 94 83
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Andelsandel
Andelen af andelsboligforeninger på Islands Brygge
stiger støt.
Således kan det i dette
nummers stemningsrapport fra andelsverden berettes, at Store Thorlakhus
mandag d. 14. maj havde
stiftende generalforsamling. Her meldte lige knap
50 procent sig ind i andelsboligforeningen og i ugen
efter har bestyrelsen modtaget så mange indmeldelser, at procentsatsen nu er
knap 60.
Tirsdag d. 15. maj skulle
også Njal A for anden gang
forsøge at stifte en andelsboligforening. Ved generalforsamlingen indmeldte
130 lejere sig og søndag
aften var tallet 151. Det
betyder, at A/B Njal nu
blot mangler seks indmeldelser for at nå de forjættede 50 %, hvilket man i
bestyrelsen på nuværende
tidspunkt blot regner som
en formalitet. Man håber
dog, at flere endnu vil hoppe med.
I andelsboligforeningen
Halfdan, hvor man for nogle uger siden opnåede tilstrækkelig stor tilslutning
til, at lejerne kan købe
ejendommen, er det almin-

Bredbånd på tale

Trods billeder af ejendommen Store Thorlakhus og overskrifter som ‘Alt for dyrt’ i
bladets spalter lykkedes det alligevel at opnå en tilslutning på knap 60 % til købet
af Store Thorlakhus.
delige bestyrelsesarbejde
gået i gang. Det har blandt
andet betydet indskrivning på ventelister. På
generalforsamlingen vedtog man princippet om
først til mølle, hvilket i sidste uge medførte, at i hvert
fald en person overnattede

i gården i to nætter for at
sikrer sig øverste plads på
den eksterne venteliste.
Mange stod i kø til såvel
ekstern som intern venteliste, men som Torben
Petersen fra bestyrelsen
bemærkede: – Folk har
aldrig talt så meget med

hinanden som i køerne til
ventelisterne.
I en artikel andetsteds
på siden opfordres de nye
andelsboligforeninger til
også at begynde at tale
med hinanden om at få forskellige projekter på benene.
sv

– Jo flere der finder sammen om en løsning, jo billigere bliver det, siger Erika
Brenner fra Andelsboligforeningen HAB, som er ved
at undersøge foreningens
muligheder for at koble sig
på et bredbåndsnet.
Hun er på besøg i Beboerhjørnet og efterlyser et
forum, som kan undersøge
mulighederne for at finde
en optimal løsning. Hun
mener, at en sammenslutning af flere foreninger på
Bryggen kunne forhandle
sig til en meget fordelagtig
kontrakt.
– Markedet er broget og
ved ikke selv, hvilket ben
det står på. Det vil være
fantastisk, hvis en del af

foreningerne på Bryggen,
ikke mindst de nyeste
andelsforeninger, kunne
finde sammen. Vi kunne
spare både ressourcer og
penge på den måde.
Bredbånd kan betyde
billigere telefoni og kabeltv (selvvalgt), hurtigere og
billigere internet samt nye
muligheder som at downloade valgfrie videoer og
meget mere. Men at gennemskue de forskellige tilbud kan til tider være en
forvirrende oplevelse. ljg
Interesserede foreninger
kan maile til: Erika Brenner: erkki@get2net.dk eller aflevere et brev i Beboerhjørnet mærket ‘Bredbånd på Bryggen’.

Bryggebladet, som i seneste nummer bragte en
reportage om hverdagen som hjemmehjælper, har
modtaget kritik af den redaktionelle dækning af
nedskæringerne på hjemmeplejeområdet.

Selvopfyldende profeti
Debat
Kære Bryggeblad
Jeg er sædvanligvis glad
for bladet, og synes det
afspejler Bryggen godt. Jeg
har dog en oplevelse, der
for mig tyder på en selvtilstrækkelighed – eller på at
Bryggebladets sandhed er
nok for bladet, og netop det
synes jeg er meget kedeligt
for et blad, der gerne skulle give plads til debat.
For to numre siden bragte bladet en leder, der
skarpt kritiserede det ind-

gåede forlig om hjemmeplejen. Det forlig kan man
have sin mening om – jeg
er uenig i Bryggebladets
vurdering. I lederen skriver forfatteren og jeg citerer: »Tror politikerne virkelig selv på at det indgåede forlig vil føre noget godt
med sig ? Det kunne være
et godt spørgsmål at få
svar på. Men det kommer
sikkert aldrig.«
Bryggebladet modtog
rent faktisk et svar – men
valgte ikke at bringe det –
og vupti – profetien om de

evigt arrogante politikere,
der ikke har andet end tal
og kr. i hovedet, og i hvert
fald ikke vil svare Bryggebladet på deres spørgsmål
i sandhedens tjeneste –
den profeti går i opfyldelse.
Jeg synes det er for tyndt!
Bryggebladet får dermed karakter af et klubblad for »de der mener det
samme som os«
Med venlig hilsen
Rikke Fog-Møller

35 mio. kr ekstra til hjemmeplejeområdet i 2001
I Rikke Fog-Møllers indlæg her på siden om Bryggebladets leder i nr. 7 henvises til et debatindlæg,
som bladet modtog den 19.
april. Indlægget bringes
her:
Debat af Bente Møller,
medlem af sundhedsog omsorgsudvalget for
Enhedslisten
I Bryggebladet den 11.
april kritiserer lederen
den aftale der blev indgået
den 5. april mellem Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, CD, Fælles Kurs og
løsgængeren Åge Petersen
for at være en nedskæring.
Hvordan lederskribenten kan få 35 mio. kr
ekstra til området til at

være en nedskæring er for
mig en gåde.
Jeg er enig i, at hjemmeplejeniveauet i København
ikke er noget at prale af.
Jeg er også enig i, at aftalen mellem Socialdemokratiet og de borgerlige om
den årlige 2%’s besparelse
på den samlede kommunale lønpulje til en omstillings- og effektiviseringspulje er noget møg. Ved
hvert år at file 2% af lønbudgettet, uden at tage
konkret stilling til, om der
rent faktisk er nogen
effektiviseringsmuligheder, bliver der serviceforringelser på alle områder,
og værst går det ud over de
løntunge områder - nemlig
skolevæsenet og social- og
sundhedssektoren.
Men aftalen den 5. april
var ikke nogen nedskæ-

ring. Den var tværtimod en
erkendelse af, at hjemmeplejens budget var for lavt,
og i Enhedslisten er vi glade for, at det lykkedes at få
flertal for at tilføre området 35 mio. kr ekstra.
Lederen indeholder også
den fejloplysning, at der
bliver flere ældre. Det er
rigtigt, at antallet af ældre
på landsplan vil vokse de
næste 10 år, men i Københavns kommune falder
antallet af ældre rent faktisk. Forklaringen herpå er
indlysende, for dagens
ældregeneration er jo de,
der i 1950’erne byggede
parcelhuse eller flyttede til
nybyggeri i omegnskommunerne. Hvis bladets
lederskribent kigger i den
københavnske
befolkningsstatistik taler tallene
for sig selv.

Aftalen den 5. april
tilførte ikke blot hjemmehjælpsområdet 35 mio. kr,
som var hårdt tiltrængte.
Den sikrede også, at ingen
medarbejdere mister deres
levebrød, fordi der oprettes
et centralt vikarkorps.
Hjemmeplejen og plejehjemmene i kommunen
bruger årligt 33 mio. kr på
vikarer, tit vikarer »købt«
til overpris hos vikarbureauer. At oprette et eget
vikarkorps betyder både,
at vi kan fastholde vores
gode og dygtige medarbejdere, og at vi får mere personale for pengene, det sidste vil uvægerligt få
afsmittende virkning på
det generelle servicenivau.
Aftalen indeholdt også
en fælles erkendelse af, at
sengereduktionerne
i
Hovedstadens Sygehusfæl-

lesskab og plejehjemslukningerne har medført uacceptabel lang ventetid på
en plejehjemsplads. For
Enhedslisten, der har
advaret og kæmpet mod
disse reduktioner, var det
en vigtig indrømmelse.
Med aftalen har et meget
stort flertal af Borgerrepræsentationen lovet at
arbejde for en ventetidsgaranti på max. 4 uger. Et

mål som vi forventer at nå
i 2002.
Så kære lederskribent,
kritiser gerne det generelt
dårlige servicenivau, men
lad være med at skælde ud
over 35 mio. kr. ekstra.
Med venlig hilsen
Bente Møller
Voldparken 18, 1.th.,
2700 Brønshøj
e-mail: bmoeller@worldonline.dk

Tlf. 48 28 69 06 · Biltlf. 21 46 28 13
Fax. 48 28 69 27
Medlem af Københavns Malerlaug

KIRKE/MUSIK

10 · BRYGGEBLADET

23. maj 2001

Bryggen for begyndere 3

Musiktalenter…
Øvelokalerne Rock Island
og spillestedet Ballroom

Tirsdag den 8. maj bød Hans Tausens Kirke på korkoncert. De studerendes kor
MUKO opførte bl.a. en række salmer, som indgår som forslag til den nye salmebog.
Heriblandt var tre salmer med tekst af kirkens ene præst Hans Anker Jøtrgensen
og med musik af bassisten Mads Vinding. Sidstnævnte medvirkede under koncerten som solist og akkompagnetør.
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AKUPUNKTUR
Natural Health Clinic
Gunløgsgade 3
32 95 88 89 / 21 80 95 21

BRILLER
Finn Dyrberg
Autoriseret optiker
40 82 93 02

FARVEHANDEL
O. Nørbys Eftf.
Isafjordsgade 3
32 54 32 66

ANTIKVITETER
Antikkram
Leifsgade 3
32 54 32 36
Tirs.& tors. 13-18
Fre. 14-18; lør. 11-14

BØRNETØJ
Z’s Børnetøj str. 2-12 år
Vi syr på bestilling
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36

FODTERAPI
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

APOTEK
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3 – 5
32 95 63 61
mandag - fredag: 9.00-17.30
lørdag: 9.00-13.00
BAGER
Brdr. Sørensens Eftf.
Egilsgade 35
32 57 93 84
Bryggebageren
Isafjordsgade 1
32 96 85 55

COMPUTER
Have’s TV - PC Service
Egilsgade 30
32 54 43 19 & 20 91 43 19
CYKLER
Bryggens Cykler
Isafjordsgade 10
32 96 14 11
DYRLÆGE
Bryggens Dyreklinik
Egilsgade 12
32 57 62 90

FOTO
Njal Foto · Video
Njalsgade 22
32 54 55 90
FRISØRSALON
Flair for Hair
Njalsgade 22
32 54 67 47
Force Q frisør & skønhedspl.
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91

Klip 2000
Islands Brygge 1 B
EJENDOMSMÆGLER 32 54 81 02
Nybolig v/ Steen Kofoed
Bryggebageren
Amagerbrogade 73
Universe
Leifsgade 17
32 97 17 70
Reykjaviksgade 2
32 95 85 45
32 96 00 22
Realmæglerne Korsmann
BANK
H.C. Andersens Blvd. 42
GENBRUG
Amagerbanken
v/ Langebro · 33 11 61 60
Genbryggen
Islands Brygge 3
Reykjaviksgade 2, kld.
32 95 63 27
EJENDOMSSELSKAB
Ejendomsselskabet
GLARMESTER
BEGRAVELSE
Hüffeldt & Rydmann
Jimmy Berger
Bryggens
Gunløgsgade 1
Artillerivej 50 – 52
Begravelsesforretning
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 32 54 83 12
Amagerbrogade 155
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10
Islands Brygge 13
Personlig henv. tors. kl. 10-12 GULVSERVICE
32 55 55 55
A-Z Gulve.
Norden A/S
Gunløgsgade 35, kld.
BLOMSTER
Toldbodgade 61
32 57 25 84
Blomstercirklen
1253 København K
www.azgulve.dk
Leifsgade 5
33 69 41 41
32 57 19 10
KIROPRAKTOR
Nybolig Steen Kofoed
Bryggens Kiropraktisk Klinik
Malou Blomster
Amagerbrogade 69 og 73
Kenneth Lehart Jensen
Thorshavnsgade 26
32 97 17 70 · fax 32 97 20 05 Kigkurren 6-8, opgang C
32 57 05 14
32 57 13 00
ELEKTRIKER
BOGHANDEL
DFR-Gruppen A/S
KOPIERING
Bryggens Bog- og
Gunløgsgade 23-25
RIAkopi
Papirhandel
70 25 74 74 / 20 72 74 74
Njalsgade 13 -15
Islands Brygge 21
33 66 31 32
32 54 09 05 fax: 32 54 79 06 Due Ka’ El
Gunløgsgade 43, kld. tv.
KØBMAND
BOWLING
32 96 69 11 / 40 19 69 33
EDEKA Marked / Per Toft
Bryggens Bowling Center
Egilsgade 2
Islands Brygge 83E
Kilting EL-køb
32 54 07 05
32 54 00 50
Isafjordsgade 4
32 54 56 91

MALER
Malermester Harry Jensen
Appeldoorn Allé 2, 2791
Dragør
32 53 80 85
MASSØR
Nick Schmidt. Lægeex.
massør og idrætsinstruktør
Thorshavnsgade 20
32 96 14 22 fax: 32 96 90 39
SMØRREBRØD
T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05
TANDLÆGE
Jørgen Frank
Islands Brygge 15
32 54 39 31
Lars Nielsen
Islands Brygge 17
32 57 75 44
TV-SERVICE
Have’s TV - PC Service
32 54 43 19 & 20 91 43 19
TÆPPER
Uttrup Tæpper
Artillerivej 151
32 54 99 38
VINDUESPOLERING
Aage’s Vinduespolering
Kontor: 70 272 273
Mobil: 40 61 62 63
VVS
VVS Poul Martinsen
Gunløgsgade 21
32 54 95 55
ÆLDRERÅD
Ældrerådet Amagerbro
Njalsgade 13,1. vær.106
mandage 11.00-13.00
33 17 28 64 – telefonsvarer
ØKOLOGISKE VARER
Sund-Bixen
Englandsvej 29
32 97 06 07
Tirs.-fre. 14-19, lør. 10-14

FAGREGISTER
Optagelse i fagregisteret:
300 kr. for 10 udgivelser
(3 tekstlinier)
Ekstra linier: 60 kr. pr. linie
Priser excl. moms
Henv.: Bryggebladet, Leifsgade 7
32 96 28 15

Går man aftentur i Sturlasgade kan det ikke undgås at man hører inciterende rytmer fra nummer
14. Men hvorfor blander
toner og rytmer sig med
aftenstilheden? Dette søger Bryggebladets nybegynder at give svar på.
Få er nok klar over at
Bryggen huser en af Danmarks største musik-talentfabrikker. I baggården
på ovennævnte adresse
ligger Danmarks største
musiske øvested – 60 øvelokaler indrettet i et tidligere
maskinværksted.
Rock Island ejer lokalerne, som benyttes af cirka
120 københavnerbands.
Lokalerne er rugekasse
for kommende stjerner på
den danske musikscene.
Således har kendte bands
som Sort Sol, Kashmir,
Psyched Up Janis og Passion Orange tidligere øvet
her. I øjeblikket øver kommende stjerner, heriblandt
Mob, Knallerts og Softporn
i lokalerne.
I tilknytning til Rock
Island findes spillestedet
Ballroom. Dette er en mindre koncertsal, hvor nogle
af de bands, som øver i
lokalerne, laver gigs. Derudover er der flere klubmiljøer, som lejer sig ind
på spillestedet.
I øjeblikket blandt andet
»First Weekend« og »Club
Metropolis«. First Weekend laver hip-hop-arrange-

Ønsker du øveplads –
spørg John Kenny.
menter den første lørdag i
hver måned. Første lørdag
i juni er Den Gale Pose
hovednavnet (for flere oplysninger:

www.firstweekend.dk)
Club Metropolis har musiknavne fra ind- og udland i genren »Industrial
Gothic« på programmet, og
afholder sit næste arrangement den 7. juli. I den
seneste tid har Bryggens
medborgerhus Gimle med
stor succes benyttet Ballroom til musikarrangementer, mens man venter
på det nye medborgerhus.
Da sommerperioden er
ved at nærme sig, er de fleste klubmiljøer lukket ned,
men til efteråret kommer
der flere tilbud igen. Stedet har tidligere lagt lokaler til techno-miljøet, men
dette har man droppet,
som følge af problemer
med blandt andet stoffer.
Det er de to dansk-irske
brødre John og Fergus
Kenny, som er de daglige
ledere af bygningen. De
fungere både som bookere,
lydteknikere, udlejere og
viceværter, for blot at nævne nogle af deres funktioner.
Har du lyst til at få øveplads i lokalerne kan du
kontakte John eller Fergus, som dog oplyser at der
kun er ganske få ledige
pladser. Desuden lejes
Ballroom-lokalet ud til private fester, ligesom de er
meget åbne overfor ideer
til nye klubmiljøer, koncerter o.lign. Der kan derfor
kun opfordres til at du
kontakter de daglige ledere på telefon 3296 6167,
alle hverdage i tidsrummet 10-17.
agn

Oplev dem før alle andre
Vidste du i øvrigt, at
– Ballroom-scenen huser
en bar, der er åben for alle
interesserede (hver dag fra
15.00, lukker tidligst
21.30). Her kan man ikke
blot nyde en øl, vand eller
spiritus – for er man heldig, som Bryggebladet var
i sidste uge, så kan man
opleve bands forberede
koncerter, afprøve lyd og
så videre på den lille scene. Sidste onsdag var det
således Mob (billedet), som
øvede på scenen forud for
deres koncert på Stengade
30 (blev afholdt i lørdags).
Mob betegner selv deres
musik som støj-rock. De
har eksisteret siden 1998.
Dette er den tredje artikel i serien »Bryggen for begyndere«, der som annonceret i nr. 6/2001 vil forsøge
at introducere bydelen til alle tilflyttere og øvrige nybegyndere. Den første omhandlede Bibliotekets
hjemmeside – bragt i nr.8/2001 – og den anden Beboerhjørnet – 09/2001.
Er der noget du undrer dig over, eller har du nogle gode ideer til noget Bryggebladets »nybegynder«
kan undersøge – så henvend dig til redaktionen hver onsdag fra kl. ca. 19.00 i Beboerhjørnet på hjørnet af Gunløgsgade og Leifsgade. Du kan også blot aflevere et skriftligt forslag samme sted eller på
mail bryggebladet@mail.dk
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mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen

Et hus med vingesus?
Debat
Engis Gnab har interviewet Signe Bang i forbindelse med polemikken og
visionerne omkring det
nye Hus i Havneparken.
Signe Bang er medlem
af styringsgruppen, som
»FantaSigne« leder hun et
Fortællerunivers,
laver
eventyr, cirkus, tjeneroptræden og musik fra Atelier Brüel og Bang på
Kigkurren.
Engis Gnab: Du siger vi
er i færd med at rive os selv
og hinanden ned i takt med
de bygninger der falder
omkring os i øjeblikket!?
Signe Bang: Ja, jeg savner respekt omkring de
forskelligheder der findes
på Bryggen, de folk der
egentlig skulle løfte i flok,
går og bander – vi er blevet
blinde for hvordan vi bruger hinanden. E.G.: Lytter
folk da ikke til hinanden?
S.B.: Næh, jeg oplever at
mange er så forblændet af
deres eget, at de vader
tværs igennem andre.
E.G.: Er det ikke noget
der sker mange steder?
S.B. Jo, men jeg bilder
mig ind at vi her på Bryggen har en chance for at
stoppe op og korrigere!
E.G.: Hvordan kan man
korrigere? S.B.: Lad mig
starte med en vrede vendt
mod Bryggebladet: Kære
redaktion: – En række
mennesker har i årevis
mere eller mindre ulønnet
gang på gang sat skub i
kulturen, slidt røven ud af
bukserne, sat egne penge,
telefon, værktøj og private
værksteder til rådighed i
diverse projekter. jeg
hader egentlig at skulle
gøre opmærksom på sådan
noget. Men gentagne gange har jeg oplevet en
kynisk uindlevet og særdeles nærig refererende stil,
en journalistik hvor pennen lægges til side når det
sjove, alvorlige og anderledes gør sig gældende. Som
læser og aktiv oplever jeg
overvejende en negativ

holdning, eller endda direkte
udeblivelse
fra
anderledes arrangementer. Det er simpelthen en
for tarvelig stil i et kvarter
som dette, hvor vi er
afhængige af hinandens
indsatser.
Når man skriver på et
blad som dette, skal det
først og fremmest fungere
som et praktisk redskab.
Og har man så oven i dette
ild i røven og indsigt nok
til kvalificeret kritik, som
bringer
»Tordenskjolds
Soldater« og resten af
Bryggen videre ud på de
virkelig sjove slagmarker
– ja, så er det da vidunderligt. Jeg kan ikke tyde Bladets Visioner!?
E.G.: Jamen har Bladet
slet ikke ret i noget af deres
kritik?
S.B.: Jo. Lad mig byde på
en portion vrede mere –
den går faktisk på mig
selv. Det piner mig, at jeg i
den periode hvor KUC
pludselig stillede krav til
styringsgruppen om hurtige bud på et nyt Hus, var
totalt fraværende p.g.a.
krævende opgaver. I den
smule jeg fulgte med i, følte jeg mig taget til fange i
nogle diffuse beslutninger,
jeg ikke kunne gennemskue konsekvensen af – og
jeg fortryder, at jeg i den
periode havde så lidt overblik, at jeg ikke engang var
i stand til at melde ud om
det, eller fik ført til referat,
at jeg var utryg ved fremgangsmåden!!!
Selve styringsgruppen
har arbejdet mange timer
om ugen, nærmest uafbrudt siden Bryggens Virkelighed 10 sidste sommer
og var, hvad visioner
angår, dårligt forberedt til
1. visionsmøde – det vil jeg
gerne indrømme.
E.G.: Hvordan vil du rette op på at du i en vigtig
periode var en hængerøv?
S.B.: Bl.a. ved at fortælle
om de visioner, der faktisk
kom på mødet den 19.
april, men som Bryggebladet har forbigået i tavshed!

ONSDAG KL.19
HUSK at du kan møde
Bryggebladets redaktion
hver onsdag kl. 19-20 i
Beboerhjørnet, Leifsgade 7.
Her kan du fx gøre
opmærksom på begivenheder, du mener bør
dækkes, eller komme med
forslag til emner. Vi giver
gerne en kop kaffe eller
sodavand for en god idé!

KRYDS&TVÆRS
Indleveres indtil kl. 12 lørdagen før bladet udkommer.
Vinder nr. 9/ 01 blev:
Jan Svend Christiansen,
Egilsgade 52, st. tv.
Et gavekort på 100 kr. kan
afhentes og indløses hos
Holte Vinlager ved Per Toft,
Egilsgade 2.

navn/gade/nr.

Det første friske pust kom
fra en af de nyere bryggeboere – 64-årige Jørgen
Zeiner: »Vi skal finde en
form der også handler om
den nye generation – hvordan kobler vi gammelt og
nyt? »Hvis vi skaber et
Hus med sund økonomi og
skarp profil, vil vi stå stærkere, f.eks. hvis vi skal
udvide!« »Vi befinder os i
en usikker fremtid hvad
alt angår, derfor er det
ekstra vigtigt med en god
plan for huset.« På næste
visionsmøde den 22. maj
vil J. Zeiner, som har en del
kendskab til arkitektur,
give nogle bud på bedre
udnyttelse af arealer i det
nye Hus!
Hans Ulrik Riis fra Børneateliet foreslog: En
stærk cafédrift, men til
gengæld gratis rum. Evt.
mindre personale og at
man i øvrigt tænker i en
helt anden driftsmodel…
Hvilket husmedarbejder
Ole Bom bakkede op med
ordene økonomisk nytænkning. Hans Ulrik
foreslog også, at Børneateliet blev koblet med dans
og drama, og dermed udvidede kredsen af børn,
forældre og bedsteforældre!
E.G.: Signe, du deltog
som styringsmedlem og
havde tilbudt at tage referat – men på et tidspunk
fik du spat!?
S.B.: Ja, jeg syntes snakken i alt for høj grad handlede om, hvor vidt man
kunne få fast plads i det
nye Hus, hvilket kan være
forståeligt nok… Men alligevel smed jeg pennen og
sagde:
»Det er altså nu vi har
chancen for at producere
helt nye visioner! Se for jer
et helt nyt hus med Bryggefolket i ryggen (ja, det
må vi så sørge for at vi
har), skuende ud over vandet, hele byen og resten af
verden! Det er en stor power at skulle starte et sådan
sted. Og lad os nyde
SPØRGSMÅLET: »Hvor
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vil vi gerne bringe os selv
og hinanden hen«? Hvorfor
ikke skabe et Hus hvor
f.eks. politikerne kommer
for at få de sidste nye
resultater, fordi de ved, at
det er her vi har fingeren
på pulsen«.
E.G.: »Er det også i dette
nye – må jeg kalde det Power Hus – at man finder
nogle løsningsmodeller, så
børn og forældre får mere
tid og mindre stress?
S.B.: »ja, det ville være
oplagt«!
E.G.: »Og hvad nu hvis
det viser sig, at det er Gud,
der har ført alle de nye kulturer til landet?«
S.B.: »Ja så kunne det
tænkes at Powerhuset og
f.eks. Hans Tausens Kirke
arrangerede frugtbare dialogmøder«!
På visionsmødet foreslog
jeg, at det nye Hus’ medborgerlige ansvar også
kunne handle om trivsel
mellem forældre, børn,
skole og institutioner –
f.eks. har jeg opdaget, at en
del små skolepiger kan
være nogle små sataner
over for andre… Og at
størstedelen af dagligdagen i den grad handler om
hvem der får hvad, og
hvem der får mest? Skal
det være så sølle?
E.G.: »Fylder ligegyldighed meget her på Bryggen«? S.B.: Nej, ikke
bevidst – men de fleste
mennesker er presset på
så mange leder både i
deres private og offentlige
liv – det bliver så frygtelig
svært at gennemskue og
vælge, hvor man skal føre
sin energi hen – måske er
det også en af grundene til,
vi har været så dårlige til
at kommunikere… Gid vi
kan rense luften og favne i
fælleskab.
E.G.: »Hvad vil du sige
her til sidst«? S.B.: »Jeg
håber at mange flere –
også de nye folk og dem der
har levet her et helt liv,
samt børnene og de unge
vil være med til at forme
visioner til det nye Hus. En

Kære Didde, Dina og
Milo.
I ønskes alle tre tillykke med jeres dåb.
Så lykkedes det endelig.
Kærlige hilsner
Pia og Ingo.

Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis.
Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2)
senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret – ved
medsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert.

skarp profil vil stille krav
til lederen, de ansatte, styringsgruppen og de faste
aktiviteter i Huset – men
med det til fælles, at vi ved
hvor vil vil hen.
14 dage efter det 1. visionsmøde var jeg på
Hustræf i Århus. Første
aften bød på et oplæg fra
Uffe Elbæk (rektor for
Kaospiloterne) og nu ansat
i
Kulturministeriets
Udviklingsfond. Han lagde
ud med et citat af Oliver

Wendel Holmes: »The great thing in this world is
not so much where we are,
but in what direktion we
are moving«!
Så på en eller anden
måde var det da fint at få
bekræftet fra selve ministeriet, at mine visioner
allerede bydes velkommen
på et højere plan.
Med venlig hilsen Signe
Bang… eller stavet bagfra:
Engis Gnab
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